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***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége
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Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács határozata a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakításáról 
(átdolgozás) irányuló javaslatról
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0029)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére és az EAEC szerződés 203. cikkére, amely 
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0076/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
jelentésére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése/az Euratom Szerződés 119. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az elmúlt évek során jelentősen 
megnőtt a természeti és ember által okozott 
katasztrófák gyakorisága, súlyossága és 
intenzitása, ami emberi életeket követelt, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
infrastruktúra tönkretételét és környezeti 
károkat okozott.

(2) Az elmúlt évek során jelentősen 
megnőtt a természeti és ember által okozott 
katasztrófák gyakorisága, súlyossága és 
intenzitása, ami emberi életeket követelt, 
vagyoni és kulturális kárral járt, valamint 
a gazdasági és társadalmi infrastruktúra 
tönkretételét és környezeti károkat okozott.

  
1 JO C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 2
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Fel kell tüntetni valamennyi polgári 
védelmi beavatkozás közegészségügyi 
dimenzióját, figyelemmel arra, hogy 
valamennyi katasztrófa mind fizikailag, 
mind pszichológiailag érint embereket, 
ami hosszú időre súlyos terhet ró az 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
rendszerekre, amint a beavatkozási 
szakasznak vége.

Módosítás: 3
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) Az eszközök polgári védelem 
területén történő létrehozásának 
célkitűzése elsődlegesen az érintett 
polgárok számára nyújt előnyöket. Az 
ilyen előnyöket láthatóvá és mérhetővé 
kell tenni azért, hogy az uniós tagállamok 
szolidaritásának erőteljes üzenetét 
közvetítsék.

Módosítás: 4
(3) preambulumbekezdés

(3) A természeti, illetve műszaki 
katasztrófák során a tagállamok közötti 
kölcsönös segítségnyújtás javításáról szóló, 
1991. július 8-i tanácsi, és a tagállamok 
kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői által elfogadott állásfoglalás 
végrehajtására vonatkozó közösségi 
intézkedések hozzájárultak a személyek, a 
környezet és a tulajdon védelméhez Az 
Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági 
Bizottsága (UN/ECE) keretében létrejött és 
a 98/685/EK tanácsi határozattal 
jóváhagyott, az ipari balesetek 
országhatáron túli hatásairól szóló 
egyezmény segített tovább javítani az ipari 
balesetek megelőzését és kezelését.

(3) A természeti, radiológiai, illetve 
műszaki katasztrófák során a tagállamok 
közötti kölcsönös segítségnyújtás 
javításáról szóló, 1991. július 8-i tanácsi, és 
a tagállamok kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői által 
elfogadott állásfoglalás végrehajtására 
vonatkozó közösségi intézkedések 
hozzájárultak a személyek, a környezet és a 
tulajdon védelméhez Az Egyesült 
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 
(UN/ECE) keretében létrejött és a 
98/685/EK tanácsi határozattal 
jóváhagyott, az ipari balesetek 
országhatáron túli hatásairól szóló 
egyezmény segített tovább javítani az ipari 
balesetek megelőzését és kezelését.
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Módosítás: 5
(4) preambulumbekezdés

(4) A 2001/792/EK, Euratom határozattal a 
polgári védelmi segítségnyújtási 
beavatkozások terén a fokozott 
együttműködés előmozdítását segítő 
közösségi mechanizmust (a továbbiakban: 
a mechanizmus) hoztak létre, amely 
egyúttal figyelembe veszi az elszigetelt, 
legkülső és egyéb régiókat, valamint a 
Közösség szigeteit. Az elmúlt három év 
során jelentősen megnőtt az azonnali 
polgári védelmi segítségnyújtásra szolgáló 
mechanizmust igénylő országok száma. A 
mechanizmust meg kell erősíteni annak 
érdekében, hogy biztosítva legyen a 
hatékonyabb és láthatóbb európai 
szolidaritás, és hogy lehetővé váljon az 
európai gyorsreagálási képesség 
kifejlesztése, amint arra az Európai Tanács 
a 2005. június 16-án és 17-én megtartott 
ülése következtetéseiben, valamint az 
Európai Parlament a szökőár katasztrófáról 
szóló, 2005. január 13-i állásfoglalásában 
felszólított.

A 2001/792/EK, Euratom határozattal a 
polgári védelmi segítségnyújtási 
beavatkozások terén a fokozott 
együttműködés előmozdítását segítő 
közösségi mechanizmust (a továbbiakban: 
a mechanizmus) hoztak létre, amely 
egyúttal figyelembe veszi az elszigetelt, 
legkülső és egyéb régiókban, valamint a 
Közösség szigetein a segítségnyújtás és 
biztosítás terén fennálló különleges 
igényeket. Szakosodott beavatkozó 
egységeknek kell rendelkezésre állniuk 
annak érdekében, hogy jobban lehessen 
reagálni a helyzetekre és az ilyen terültek 
szükségleteire. Az elmúlt három év során 
jelentősen megnőtt az azonnali polgári 
védelmi segítségnyújtásra szolgáló 
mechanizmust igénylő országok száma. A 
mechanizmust meg kell erősíteni annak 
érdekében, hogy biztosítva legyen a 
hatékonyabb és láthatóbb európai 
szolidaritás, és hogy lehetővé váljon az 
európai gyorsreagálási képesség 
kifejlesztése, amint arra az Európai Tanács 
a 2005. június 16-án és 17-én megtartott 
ülése következtetéseiben, valamint az 
Európai Parlament a szökőár katasztrófáról 
szóló, 2005. január 13-i állásfoglalásában 
felszólított.

Módosítás: 6
(6) preambulumbekezdés

(6) A mechanizmus elősegíti a valamennyi 
komoly vészhelyzetre – beleértve a 
természeti és az ember által okozott 
katasztrófákat, a technológiai, radiológiai 
és környezeti baleseteket, 
terrorcselekményeket és a véletlen tengeri 
szennyezést – adott polgári védelmi 
reagálást, a véletlen és szándékos 
tengerszennyezés területén történő 

(6) A mechanizmus elősegíti a valamennyi 
komoly vészhelyzetre – beleértve a 
természeti és az ember által a Közösségen 
belül vagy kívül okozott katasztrófákat, a 
technológiai, radiológiai és környezeti 
baleseteket, beleértve a 
terrorcselekményeket és a szándékos
tengeri szennyezést – adott polgári védelmi 
reagálást, a véletlen és szándékos 
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együttműködés közösségi kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. december 20-i 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
előírásai szerint. E vészhelyzetek 
mindegyike esetén kérhető polgári védelmi 
segítségnyújtás az érintett ország reagálási 
képességeinek kiegészítése céljából.

tengerszennyezés területén történő 
együttműködés közösségi kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. december 20-i 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
előírásai, különösen annak 2. cikke b) 
pontjának első bekezdése szerint. E 
vészhelyzetek mindegyike esetén kérhető 
polgári védelmi segítségnyújtás az érintett 
ország reagálási képességeinek 
kiegészítése céljából.

Módosítás: 7
(7) preambulumbekezdés

(7) A megelőzésnek nagy jelentősége van a 
természeti, műszaki és környezeti 
katasztrófák elleni védekezésben, és ez 
további intézkedések mérlegelését 
igényelheti. A korai figyelmeztető 
rendszerek továbbfejlesztéséhez való 
hozzájárulásával a Közösség segíti a 
tagállamokat a természeti katasztrófákra 
való reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában. Ezeknek a 
rendszereknek tekintetbe kell venniük a 
már meglévő információs forrásokat.

(7) A megelőzésnek nagy jelentősége van a 
természeti, műszaki és környezeti 
katasztrófák elleni védekezésben, és ez 
további intézkedések mérlegelését 
igényelheti. A korai figyelmeztető és 
riasztó rendszerek továbbfejlesztéséhez 
való hozzájárulásával a Közösség segíti a 
tagállamokat a természeti katasztrófákra 
való reagálás átfutási idejének 
minimalizálásában és az uniós polgárok 
riasztásában. Ezeknek a rendszereknek 
tekintetbe kell venniük a már meglévő 
információs forrásokat.

Módosítás: 8
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A földek megművelése és használata 
a katasztrófák megelőzésére és az ennek 
során felmerült károk enyhítésére 
vonatkozó politikák és tervek fontos része. 
Ezért a terveknek és politikáknak integrált 
környezetvédelmi és természeti 
erőforrások kezelésére vonatkozó 
technikákat kell végrehajtania, amelyek 
magukban foglalják a katasztrófák 
kockázatának csökkentését .

Módosítás: 9
(8) preambulumbekezdés
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(8) A tagállamok és a Közösség szintjén 
előkészítő intézkedéseket kell hozni, hogy 
a beavatkozási egységek a 
veszélyhelyzetekben szükség szerinti 
gyorsasággal és összehangoltan, megfelelő 
rugalmassággal mozgósíthatók legyenek, 
és képzési program révén az értékelő, 
illetve koordináló egységek, beavatkozási 
egységek, valamint a szükség szerinti 
egyéb erőforrások hatékony reagáló 
képessége és feladataik kölcsönös 
kiegészítése biztosított legyen. További 
előkészítő intézkedések magukban 
foglalják a szükséges egészségügyi 
erőforrásokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtését és az új technológiák 
alkalmazásának ösztönzését. A polgári 
védelmi reagálási képesség fejlesztéséhez 
való hozzájárulás érdekében meg kell 
fontolni az egy vagy több tagállam 
erőforrásaiból álló további polgári védelmi 
beavatkozási modulok kifejlesztését.

(8) A tagállamok és a Közösség szintjén 
előkészítő intézkedéseket kell hozni, hogy 
a beavatkozási egységek a 
veszélyhelyzetekben szükség szerinti 
gyorsasággal és összehangoltan, megfelelő 
rugalmassággal mozgósíthatók legyenek, 
és képzési program révén az értékelő, 
illetve koordináló egységek, beavatkozási 
egységek, valamint a szükség szerinti 
egyéb erőforrások hatékony reagáló 
képessége és feladataik kölcsönös 
kiegészítése biztosított legyen. További 
előkészítő intézkedések magukban 
foglalják a szükséges egészségügyi 
erőforrásokkal kapcsolatos információk 
összegyűjtését, a beavatkozások során 
használt felszerelés interoperabilitásának 
biztosítását és az új technológiák 
alkalmazásának ösztönzését. A polgári 
védelmi reagálási képesség fejlesztéséhez 
való hozzájárulás érdekében meg kell 
fontolni az egy vagy több tagállam 
erőforrásaiból álló további polgári védelmi 
beavatkozási modulok kifejlesztését.

Módosítás: 10
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A tájékozott és iskolázott polgárok 
kevésbé kiszolgáltatottak. A korai 
előrejelző és riasztó rendszerek 
fejlesztésének kiegészítéseképpen a 
Bizottságnak ezért integrált stratégiát kell 
előterjesztenie a balesetek és katasztrófák 
ellen (ahogy arra ígéretet tett a 2002-re 
szóló munkaprogramjában 
(COM(2001)0620, 4. pont, 3. 
kulcsintézkedés, 10. oldal) különösen
hangsúlyt helyezve a polgárok, különösen 
a gyermekek tájékoztatására és képzésére.

Módosítás: 11
(8b) preambulumbekezdés (új)

(8b )A hatékony megelőzés, felkészültség, 
valamint a fő vészhelyzetekre való reakció 



PE 374.274v01-00 10/21 PR\617028HU.doc

HU

biztosítása és megkönnyítése érdekében 
szükséges kiterjedt tájékoztató 
kampányokat, valamint a nyilvánosságot, 
különösen  a fiatalokat célzó, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kezdeményezéseket folytatni.

Módosítás: 12
(10) preambulumbekezdés

(10) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a mozgósítást és a koordináció 
előmozdítását, és a fokozott védelem 
biztosításához hozzájárulva támogatnia kell
a segítségnyújtási beavatkozásokat, 
elsősorban a személyek, valamint a 
környezet és az anyagi javak tekintetében, 
beleértve a kulturális örökséget is, ilyen 
módon csökkentve a veszteséget 
emberéletben, a sebesülést, az anyagi, 
gazdasági és környezeti kárt, hozzájárulva 
a társadalmi kohézió és szolidaritás 
céljainak eléréséhez. ð A polgári védelmi 
segítségnyújtás terén történő megerősített 
együttműködést közösségi polgári védelmi 
rendszerre kell alapozni, amely a Bizottság 
és a tagállamokban lévő operatív 
kapcsolattartási pontok által irányított 
megfigyelési és tájékoztatási központból, 
valamint egy közös vészhelyzeti 
kommunikációs és információs rendszerből 
áll. Ennek biztosítani kell egy keretet az 
ellenőrzött vészhelyzeti információ 
összegyűjtéséhez, annak a tagállamok 
számára történő továbbadásához, és a 
beavatkozások során szerzett ismeretek 
megosztásához.

(10) A mechanizmusnak lehetővé kell 
tennie a mozgósítást és a koordináció 
előmozdítását, és a fokozott védelem 
biztosításához hozzájárulva támogatnia kell 
a segítségnyújtási beavatkozásokat, 
elsősorban a személyek, valamint a 
közegészségügy, környezet és az anyagi 
javak tekintetében, beleértve a kulturális 
örökséget is, ilyen módon csökkentve a 
veszteséget emberéletben, a sebesülést, az 
anyagi, gazdasági és környezeti kárt, 
hozzájárulva a társadalmi kohézió és 
szolidaritás céljainak eléréséhez. ð A 
polgári védelmi segítségnyújtás terén 
történő megerősített együttműködést 
közösségi polgári védelmi rendszerre kell 
alapozni, amely a Bizottság és a 
tagállamokban lévő operatív 
kapcsolattartási pontok által irányított 
megfigyelési és tájékoztatási központból, 
valamint egy közös vészhelyzeti 
kommunikációs és információs rendszerből 
áll. Ennek biztosítani kell egy keretet az 
ellenőrzött vészhelyzeti információ 
összegyűjtéséhez, annak a tagállamok 
számára történő továbbadásához, és a 
beavatkozások során szerzett ismeretek 
megosztásához.

Módosítás: 13
(16) preambulumbekezdés

(16)A közösségi mechanizmus eszközként 
szolgálhat az Európai Unióról szóló 
szerződés V. címében említett, a 
válságkezelés terén a közösségi polgári 

(16)A közösségi mechanizmus eszközként 
szolgálhat az Európai Unióról szóló 
szerződés V. címében említett, a 
válságkezelés terén a közösségi polgári 
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védelmi mechanizmus alkalmazásáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i tanácsi és 
bizottsági együttes nyilatkozattal 
összhangban történő válságkezelés 
megkönnyítéséhez és támogatásához is, 
valamint a konzuli együttműködés 
elősegítéséhez és támogatásához a 
harmadik országokban bekövetkezett 
vészhelyzetek idején. Lehetségesnek kell 
lennie a tagjelölt országok részvételének és 
az egyéb harmadik országokkal folytatott 
együttműködésnek, mivel ez növelné a 
mechanizmus hatékonyságát.

védelmi mechanizmus alkalmazásáról 
szóló, 2003. szeptember 29-i tanácsi és 
bizottsági együttes nyilatkozattal 
összhangban történő válságkezelés 
megkönnyítéséhez és támogatásához is, 
valamint a konzuli együttműködés 
elősegítéséhez és támogatásához a 
harmadik országokban bekövetkezett 
vészhelyzetek idején. Lehetségesnek kell 
lennie a tagjelölt országok részvételének és 
a harmadik országokkal folytatott 
együttműködésnek, mivel a harmadik 
országokban bekövetkezett 
vészhelyzeteknek jelentős hatása lenne a 
tagállamokra. Az ilyen részvétel szintén 
növelné a mechanizmus hatékonyságát.

Módosítás: 14
1. cikk (2) bekezdés első albekezdés

A mechanizmus révén biztosított védelem 
elsősorban a személyek, valamint a 
környezet és a tulajdon – beleértve a 
kulturális örökséget is –, védelmére terjed 
ki, a Közösségen belül vagy kívül 
bekövetkező természeti és ember által 
okozott katasztrófák, terrorcselekmények, 
műszaki, radiológiai vagy környezeti 
balesetek – beleértve a véletlen 
tengerszennyezést (a továbbiakban: 
„komoly vészhelyzetek”) – esetén, 
figyelembe véve egyúttal az elszigetelt, 
legkülső és egyéb régiókat, valamint a 
Közösség szigeteit.

A mechanizmus révén biztosított védelem 
elsősorban a polgárok biztonságára és a 
közegészségügyre, valamint a környezet és 
a tulajdon – beleértve a kulturális 
örökséget is –, védelmére terjed ki, a 
Közösségen belül vagy kívül bekövetkező 
természeti és ember által okozott 
katasztrófák, terrorcselekmények, műszaki, 
radiológiai vagy környezeti balesetek –
beleértve a 2850/2000/EK határozatban 
foglaltak szerinti véletlen és szándékos
tengerszennyezést (a továbbiakban: 
„komoly vészhelyzetek”) – esetén, 
figyelembe véve egyúttal az elszigetelt, 
legkülső és egyéb régiókat, valamint a 
Közösség szigeteit.

Módosítás: 15
2. cikk 1. pont

(1) veszélyhelyzetek esetén a 
segítségnyújtáshoz a tagállamokban 
rendelkezésre álló beavatkozási egységek 
és egyéb segítségnyújtási módok 
azonosítása, beleértve a rendelkezésre álló, 
a polgári védelmet segítő katonai 

(1) veszélyhelyzetek esetén a 
segítségnyújtáshoz a tagállamokban 
rendelkezésre álló beavatkozási egységek 
és egyéb segítségnyújtási módok 
azonosítása, beleértve a rendelkezésre álló, 
a polgári védelmet adott esetben segítő 
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eszközöket és képességeket; katonai eszközök és képességek 
azonosítását;

Módosítás: 16
2. cikk 2. pont

(2) képzési program kidolgozása és 
végrehajtása a beavatkozási egységek és a 
többi a segítségnyújtásban részt vevő 
személy, valamint az értékelésért, illetve 
koordinálásért felelős egységek szakértői 
számára,

(2) képzési program kidolgozása és 
végrehajtása a beavatkozási egységek és a 
többi a segítségnyújtásban részt vevő 
személy, valamint az értékelésért, és/vagy
koordinálásért felelős egységek szakértői 
számára,

Módosítás: 17
2. cikk 3. pont

(3) a beavatkozások fő szempontjaival 
foglalkozó műhelyek, szemináriumok és 
kísérleti projektek

(3) a beavatkozások fő szempontjaival 
foglalkozó képzés, ülések, személyzeti és 
szakértői cserék, gyakorlatok, műhelyek, 
szemináriumok és kísérleti projektek a 
súlyos vészhelyzetek megelőzésének, erre 
való felkészültségnek és a rá adott 
reakcióknak az erősítése érdekében;

Módosítás: 18
2. cikk 4. pont

(4) az értékelésért vagy koordinálásért 
felelős egységek létrehozása és útnak 
indítása

(4) az értékelésért és/vagy a megfelelő 
eszközökkel és felszereléssel történő
koordinálásért felelős szakértők, 
kapcsolattartók és egységek létrehozása és 
útnak indítása

Módosítás: 19
2. cikk 7. pont

(7) korai figyelmeztető rendszerek 
kifejlesztése, figyelembe véve a meglévő 
információforrásokat, lehetővé téve a 
tagállamok és az MIC gyors reagálását;

(7) korai figyelmeztető rendszerek 
kifejlesztése, figyelembe véve a meglévő 
információforrásokat, lehetővé téve a 
tagállamok és az MIC gyors reagálását, 
valamint a katasztrófaveszélyes 
területeken élő népesség tájékoztatását és 
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riasztását az EU-szerte közös jelzések és 
eljárások révén;

Módosítás: 20
2. cikk 8. pont

(8) a szállításra, logisztikára és egyéb 
közösségi szintű támogatásra vonatkozó 
rendelkezések kidolgozása;

(8) a mentőcsapatok és felszerelés, a 
logisztikai támogatás és a használt 
felszerelés interoperabilitásának 
biztosítása szállításra, logisztikára és egyéb 
közösségi szintű támogatásra vonatkozó 
rendelkezések kidolgozása és irányítása a 
beavatkozások megkönnyítése érdekében;

Módosítás: 21
2. cikk 8a. pont (új)

(8a) az uniós polgároknak vészhelyzetek 
esetén harmadik országokban nyújtott 
támogatás megkönnyítésére és 
támogatására vonatkozó rendelkezések 
megállapítása;

Módosítás: 22
2a. cikk (új)

2a cikk
E határozat alkalmazásában:

(a) „súlyos vészhelyzet” minden olyan 
esemény vagy helyzet, amelynek 
hátrányos hatása van, vagy lehet az 
emberekre, a közegészségre, a tulajdonra, 
a kulturális örökségre vagy a környezetre 
természeti, ipari vagy technológiai 
katasztrófák miatt, beleértve a 
tengerszennyezést, vagy terrorista 
cselekmények folytán;
(b) „felkészültség” minden olyan előre 
meghozott intézkedés, amelynek célja a 
veszélyekre adott hatékony gyors reagálás, 
beleértve az időben meghozott és hatékony 
korai előrejelzések kiadását, valamint az 
emberek és vagyontárgyak fenyegetett 
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helyekről történő ideiglenes 
kimenekítését;
(c) „korai előrejelzés” olyan kellő időben 
adott tájékoztatás, amely lehetővé teszi, 
hogy meghozzák az intézkedést a 
kockázatok elkerülése vagy csökkentése, 
illetve a hatékony reagálásra való 
felkészültség biztosítása érdekében;
(d) „gyors reagálás” valamely súlyos 
vészhelyzet idején vagy után meghozott 
minden intézkedés, mely célja a közvetlen 
következmények kezelése.

Módosítás: 23
3. cikk (2) bekezdés

2. A tagállamok kiválasztják azokat a 
szakértőket, akiket a veszélyhelyzet 
helyszínén az értékelő, illetve koordináló 
egységben tudnak alkalmazni.

2. A tagállamok kiválasztják azokat a 
szakértőket, akiket a veszélyhelyzet 
helyszínén az értékelő, és/vagy koordináló 
egységben tudnak alkalmazni.

Módosítás: 24
3. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok egy vagy több tagállam 
erőforrásaiból álló polgári védelmi 
modulok kifejlesztésén dolgoznak, 
amelyek nagyon rövid idő alatt 
bevethetőek támogató feladatok ellátására 
vagy elsőbbséget élvező szükségletek 
kielégítésére.

(3) A tagállamok egy vagy több tagállam 
erőforrásaiból álló polgári védelmi 
modulok kifejlesztésén dolgoznak, 
amelyek nagyon rövid idő alatt 
bevethetőek különösen az elsőbbséget 
élvező szükségletek kielégítésére, és a 
támogató feladatok ellátására.

Módosítás: 25
4. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) a tagállamok és az MIC javát szolgálva 
hozzájárul a korai figyelmeztető 
rendszerek kifejlesztéséhez;

(c) az uniós polgárok javát szolgálva az 
EU területét érintő katasztrófák esetén, a 
meglévő információs források figyelembe 
vétele mellett, hozzájárul a korai 
figyelmeztető rendszerek kifejlesztéséhez, 
a tagállamok és az MIC által 
végrehajtandó gyors reagálás lehetővé 
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tétele érdekében;

Módosítás: 26
4. cikk (1) bekezdés h) pont

(h) intézkedéseket hoz a segítségnyújtási 
beavatkozáshoz kapcsolódó erőforrások 
szállításának előmozdítására, és 
megteremti a lehetőséget a komoly 
vészhelyzetekre való gyors reagálás 
biztosításához szükséges további 
szállítóeszközök mozgósításához;

(h) intézkedéseket hoz a segítségnyújtási 
beavatkozáshoz kapcsolódó erőforrások 
szállításának előmozdítására és azok 
időben történő lebonyolításának 
biztosítására, és megteremti a lehetőséget a 
komoly vészhelyzetekre való gyors 
reagálás biztosításához szükséges további 
szállítóeszközök és felszerelés rövid időn 
belül történő mozgósításához;

Módosítás: 27
4. cikk (1) bekezdés i) pont

(i) megteremti a lehetőséget a szakértők 
számára történő alapvető logisztikai 
támogatás biztosításához, és elősegíti a 
logisztikai és egyéb modulok mozgósítását 
azon tagállamok egységeinek 
támogatásához, amelyek részt vesznek a 
polgári védelmi segítségnyújtási 
beavatkozásokban;

(i) megteremti a lehetőséget a szakértők, 
kapcsolattartók, megfigyelők és 
beavatkozó csapatok számára történő 
alapvető logisztikai támogatás 
biztosításához, és elősegíti a logisztikai és 
egyéb modulok mozgósítását azon 
tagállamok egységeinek támogatásához, 
amelyek részt vesznek a polgári védelmi 
segítségnyújtási beavatkozásokban;

Módosítás: 28
4. cikk (2) bekezdés

2. A Bizottság beindít egy képzési 
programot, amelynek célja a polgári 
védelmi segítségnyújtás összehangolásának 
javítása a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
beavatkozási egységek, a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett beavatkozási 
modulok, vagy szükség szerint a 3. cikk (4) 
bekezdésében említett egyéb 
segítségnyújtási módok között az 
összeegyeztethetőség és a kölcsönös 
kiegészítés biztosításával, valamint a 3. 
cikk (2) bekezdésében említett 
szakemberek szakértelmének javításával. A 

2. A Bizottság beindít egy képzési 
programot, amelynek célja a polgári 
védelmi segítségnyújtás összehangolásának 
javítása a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
beavatkozási egységek, a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett beavatkozási 
modulok, vagy szükség szerint a 3. cikk (4) 
bekezdésében említett egyéb 
segítségnyújtási módok között az 
összeegyeztethetőség és a kölcsönös 
kiegészítés biztosításával, valamint a 3. 
cikk (2) bekezdésében említett 
szakemberek szakértelmének, valamint  az 
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programnak ki kell terjednie közös 
tanfolyamokra és gyakorlatokra, és egy 
olyan csererendszert kell tartalmaznia, 
amelynek révén az egység tagjait más 
tagállamokban működő egységekhez 
küldik.

érintetteknek nyújtott későbbi segítség 
minőségének javításával. A programnak ki 
kell terjednie közös tanfolyamokra és 
gyakorlatokra, és egy olyan csererendszert 
kell tartalmaznia, amelynek révén az 
egység tagjait más tagállamokban működő 
egységekhez küldik.

Módosítás: 29
8. cikk (1) bekezdés

1. A tagállam, amelyhez segítségnyújtás 
iránti megkeresést intéztek, azonnal 
eldönti, hogy képes-e a szükséges segítség 
nyújtására, és erről a segélykérő tagállamot 
az MIC-n keresztül vagy közvetlenül 
tájékoztatja, megjelölve az általa 
biztosítható segítség mértékét és feltételeit. 
Ha egy tagállam közvetlenül tájékoztatja a 
segélykérő tagállamot, akkor ennek 
megfelelően az MIC-t is tájékoztatnia kell.

1. A tagállam, amelyhez segítségnyújtás 
iránti megkeresést intéztek, azonnal 
eldönti, hogy képes-e a szükséges segítség 
nyújtására, és erről a segélykérő tagállamot 
az MIC-n keresztül vagy közvetlenül 
tájékoztatja, megjelölve az általa 
biztosítható segítség mértékét és feltételeit. 
Ha egy tagállam közvetlenül tájékoztatja a 
segélykérő tagállamot, akkor ennek 
megfelelően az MIC-t is tájékoztatnia kell.
Az MIC folyamatosan tájékoztatja a 
tagállamokat.

Módosítás: 30
9. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

Komoly vészhelyzetek esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
12547/96/EK tanácsi rendelet keretében 
biztosítanak segítségnyújtást, a 
Bizottságnak biztosítania kell az átfogó 
közösségi reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét.

Komoly vészhelyzetek esetén, ahol mind a 
mechanizmus, mind pedig a humanitárius 
segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 
12547/96/EK tanácsi rendelet keretében 
biztosítanak segítségnyújtást, a 
Bizottságnak biztosítania kell az átfogó 
közösségi reagálás hatékonyságát, 
egységességét és kiegészítő jellegét.
Biztosítani kell, hogy nincs összeütközés, 
illetve átfedés  a két eszköz szerinti 
beavatkozási erőfeszítések között.

Módosítás: 31
10a. cikk (új)

10a cikk
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Meg kell állapítani a további szállítási 
eszközöket és logisztikai támogatást a 
megfelelő nemzetközi közbeszerzési 
eljárásokon keresztül  a jelenlegi uniós 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
jogszabályok alapján a „biztonsági” 
kivételre vonatkozó klauzula alkalmazása 
nélkül.

Módosítás: 32
13. cikk 5a. pont (új)

(5a.) a 3. cikk (3) bekezdésében foglalt 
modulok;

Módosítás: 33
13. cikk 5b. pont (új)

(5b.) a 4. cikk (1) bekezdésének c)
pontjában foglalt korai előrejelző 
rendszerek;

Módosítás: 34
13. cikk 8a. pont (új)

(8a) a korai előrejelző és riasztó 
rendszerek létrehozására és összekötésére 
, valamint a polgárok tájékoztatására és 
abban a tekintetben történő kioktatására 
vonatkozó iránymutatások, hogyan 
reagáljanak egy vészhelyzetben.

Módosítás: 35
14. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottságot a gyors intézkedési és 
felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet 
esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletjavaslat 13. cikke alapján 
létrehozott bizottság segíti.

1. A Bizottságot a gyors intézkedési és 
felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet 
esetére történő létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletjavaslat 13. cikke alapján 
létrehozott bizottság segíti, amibe 
beletartoznak a helyi és regionális 
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hatóságok képviselői.

Módosítás: 36
15. cikk (1) bekezdés

A Bizottság, az értesítéstől számított 
minden harmadik évben értékeli a 
határozat alkalmazását, és az értékelés 
eredményeit előterjeszti az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
európai Parlamentnek és a tanácsnak e 
határozat végrehajtásáról, miközben 
feltünteti a közösségi intézkedés uniós 
polgárok és a különösen az érintettek 
számára létrejövő hozzáadott értéket.
A Bizottság, az értesítéstől számított 
minden harmadik évben is értékeli a 
határozat alkalmazását, és az értékelés 
eredményeit előterjeszti az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

A javasolt egyszerűsítés, miközben tiszteletben tartja a 2001-es állapot szerinti közösségi 
polgári védelmi mechanizmus általános filozófiáját, számos helyen javít a jelenlegi tanácsi 
határozaton olyan intézkedések támogatása és kiegészítésének megerősítése érdekében, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a közösség mint egész siessen a legnagyobb szükségben lévők 
segítségére. Az egyszerűsítés ugyanakkor kiegészíti a gyors reagálás és készültségi eszközre 
vonatkozó korábbi javaslatot. Miközben utóbbi megteremti a jogalapot a polgárvédelmi 
intézkedések finanszírozására az új pénzügyi tervezeti időszakban, az új javaslat módosítja a 
közösségi polgári védelmi mechanizmus működésére vonatkozó működési szabályokat, és 
jogalapot biztosít az ezen a területen végrehajtandó új közösségi intézkedéshez.

A további intézkedés okai

1. A polgárok közvetlen érintettek
Az emberek balesetektől és katasztrófáktól való megvédelmezése az európai polgárok 
mindennapi életének valamennyi aspektusát érinti. A polgárok valamennyi biztonsággal 
kapcsolatos kérdést rendkívül fontosnak vélnek (foglalkoztatás, szociális- és pénzügyi 
biztonság, lakó- és munkakörnyezet, külső- és belső fenyegetések elleni biztonság, stb.). Az 
utóbbi három évben nagyot nőtt azon kérelmek száma, amelyekben a tagállamok, a tagjelölt 
országok és fejlődő világbeli országok támogatást igényeltek a polgári védelmi mechanizmus 
alapján, mivel a katasztrófák kezelése meghaladta a nemzeti kereteket.

2. A gazdasági dimenzió.
Európa és a világ többi része mindenfajta kockázatnak ki van téve. Az ezzel kapcsolatos 
kockázat (azaz a várható veszteségek) nemcsak emberi életekben mérhetően nagy, hanem 
gazdasági veszteségek és (különösen pszichológiai) sérülések vonatkozásában is. A sérülések 
és az úgynevezett baleset utáni/katasztrófa okozta sokk hatásai nagy gazdasági/biztosított 
veszteségekben mérhető és nagy terhet jelentenek az egészségügyi és társadalombiztosítási 
rendszereknek.
A biztosítási ágazatból rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy globális szinten a 
természeti és technológiai katasztrófákból eredő gazdasági és biztosított károk növekednek. 
Jelenleg a természeti katasztrófákból eredő gazdasági károk világszerte tízévente 
megduplázódnak. Ha a jelenlegi tendenciák fennmaradnak, az éves kárösszeg egy évtizeden 
belül megközelíti a 150 milliárd eurót.

A javaslat lehetővé teszi az erőforrások koncentrációját, és ezáltal gazdaságosságot valósít 
meg az olyan területeken, mint a logisztika és szállítás, ezáltal pedig jobban hasznosít egyes 
szűk mértékben rendelkezésre álló erőforrásokat.

3. Az európai és megelőzési dimenzió. 
Noha sürgősségi szolgálatok mindig helyi szinten járnak el a katasztrófák idején, a polgári 
védelmi tevékenységek különböző szakaszaira vonatkozó számos elemnek európai 
dimenziója van (például szabványosítás), különösen az olyan konkrét ágazatokban, mint a 
vegyipar, közlekedés, építőipar, telekommunikáció és egészségügy.

Végül, a polgári védelemmel kapcsolatos legtöbb tevékenység különösen a válságok idején 
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látható. A hatékonyság azonban a baleset vagy katasztrófa előtt végzett munkától függ, ami a 
védelmet illeti, és a készültség biztosításától, valamint a katasztrófa hatásai enyhítésének 
képességétől. Valójában rengeteget tehetünk azáltal, hogy módszeresen közelítjük meg a 
kérdést, illetve azáltal, hogy azt egy összehangolást igénylő multidiszciplináris 
tevékenységként fogjuk fel.

Következtetések

Az előadó úgy véli, hogy a polgári védelmi védelem egy három fontos szakaszból álló 
összetett rendszer: azaz védelem (beleértve a kárenyhítést), beavatkozás (beleértve a 
készültséget) és helyreállítás (beleértve a katasztrófát követő elemzést). A polgári védelem 
három további horizontális tevékenységtől is függ, amelyek a következők: kockázatfelmérés, 
vezetés, ellenérzés és kommunikáció, illetve tájékoztatás és képzés.

Üdvözli a javasolt határozatban előterjesztett változásokat, de azt szeretné látni, hogy a 
polgárok lehetséges kockázatokról való tájékoztatásának kérdése fontos eleme a 
készültségnek, különösen a katasztrófaveszélyes területeken. Emellett a földművelés és annak 
felhasználása fontos eszközei a katasztrófák megelőzésének, illetve a belőlük eredő károk 
enyhítésének. Ennek a katasztrófakockázat-csökkentési terveknek, illetve 
katasztrófakockázat-kezelésnek a szerves részének kell lennie.

Az előadót sajnálattal tölti el, hogy sem az eredeti, sem az átdolgozott határozat nem 
tartalmazza az alábbi fogalmak meghatározását: "súlyos vészhelyzet", "korai előrejelzés", 
"gyors reagálás" és "felkészültség". Úgy véli, hogy ezeket a fogalmakat az ENSZ 
humanitárius ügyekért felelős részlege által 1992. januárjában kiadott "A 
katasztrófakezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak nemzetközi megállapodás szerinti 
adatbázisában" megadott definíciók összefüggésében kell figyelembe venni, illetve az Európai 
Parlament súlyos vészhelyzetek esetén gyors intézkedési és felkészültségi eszköz 
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatáról szóló jogalkotási 
állásfoglalásában meghatározott definíciók összefüggésében.

Az előadó úgy véli, hogy valamennyi polgári védelmi beavatkozás közegészségügyi 
összetevőjének meg kell adni az azt megillető figyelmet, annak szem előtt tartásával, hogy 
minden katasztrófa mind fizikailag, mind pszichológiailag érinti az embereket és ennek 
eredményeképpen az egészségügyi és társadalombiztosítási rendszerekre egyaránt súlyos 
teher hárul a katasztrófák miatt a beavatkozási szakasz befejezését követően hosszú ideig.

A polgári védelmet támogató katonai eszközök igénybevételére történő hivatkozást is, mivel 
egy ilyen hivatkozás kihagyása teret ad a hadseregnek arra, hogy a saját műveleteiket a 
jelenlegi mechanizmus és polgári védelmi kereten kívül hajtsák végre.
A valóságban az a helyzet, hogy egyes országokban a tűzoltó alakulatok a hadsereg részét 
képezik (mivel a hadsereghez hasonló a szerkezetük és a hierarchiájuk) és több országban a 
hadseregnek megvan a know-how-ja az olyan súlyos katasztrófák esetén történő 
beavatkozásra, mint a vegyi, biológiai és nukleáris katasztrófák.

A hadi felszerelés és személyzet telepítése a leghatékonyabb és a leginkább igényelt egy adott 
súlyos katasztrófa kezdeti szakaszában. Az ilyen erőforrások áttekintésének és 
felhasználásának biztosítása segíthet az életek megóvásában, az erőforrások átfedésének 
elkerülésben, és ezáltal a szűkös forrásokat egyéb területeken is elérhetővé teszi.
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Emellett továbbá az a véleménye, hogy a közlekedési eszközök és a logisztikai támogatás 
további jellemzőit úgy kell meghatározni, hogy a tagállamok saját nemzeti eszközeiket nem 
fogják közösségi pénzzel támogatni.


